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sexIT20 bestod av följande:  

• Karl Gunnarsson - Ordförande 

• Hanna Söderström - Kassör 

• David Andreasson - Ledamot 

• Jakob Henriksson - Ledamot 

• Julia Jönmark - Ledamot 

• Jakob Ristner - Ledamot 

• Salvija Zelvyte - Ledamot 

• Erik Berg - Ledamot 

Vad åligger sexIT  

sexIT’s uppdrag är att arrangera sittningar, festligheter och andra trevliga arrangemang för IT-

sektionen. sexIT är ålagda att någon gång under sitt sittande år, arrangera finsittningen där det 

pedagogiska priset ska delas ut. sexIT är även ålagda att under varje läsperiod arrangera minst en 

Gasque.  

Läsperiod 3 2019 

Vårt sittande år inleddes med att vi höll i ett ET-raj den 18:e januari i Hubben. Det blev en bra start då 

vi inledningsvis fick hålla ett lite mindre arrangemang innan det blev dags att arrangera i Gasquen. 

Detta var ett av de få ET-rajen som blev under året(pga Covid-19) så vi är mycket glada att vi fick 

möjligheten att hålla det.  

Kort efter ET-rajet började alla utbildningar som krävs för att få arrangera i Gasquen och högskolans 

lokaler som sedan ledde upp till att vi arrangerade vår första Gasque-sittning och eftersläpp. Detta var 

skottårs-Gasquen på självaste skottårsdagen den 29:e februari. Denna arrangerade vi utan hjälp av 

pateter och vi anser att det blev mycket lyckat. Vi upplevde härlig stämning under sittningen och det 

kom väldigt mycket folk på eftersläpet vilket alltid är väldigt roligt! 

Innan vi arrangerade vår första Gasque arrangerade vi även finsittningen där pedagogiska priset 

delades ut den 7:e februari. Sittningen arrangerades tillsammans med snIT och hölls i GD-foajén. Det 

blev en lyckad kväll med god stämning! 

Vi var även med och puffade FestU’s springbreak kalas den 22:e Februari. Det var väldigt kul att få ta 

del av ett så stort arrangemang. Vi puffande även NollKIT’s phadder-tack-sittning den 7:e mars. 

Under läsperiod 3 och följande läsperioder teambuildade vi flitigt för att ständigt bli ett tightare lag.  

Läsperiod 4 2019 

I läsperiod 4 hade vi planerat att arrangera CM i fest tillsammans med K6. Tyvärr så tog Covid-19 

pandemin fart runt den här tidpunkten vilket medförde att de inte längre gick att arrangera i Gasquen 

på grund av rådande restriktioner. Vi planerade även tillsammans med drIkk att vi skulle hålla ett 

eftersläpp åt dem men dessvärre gick det inte att genomföra och bondhelgen blev inställd. 

Vi hade även velat puffa FestU’s valborgskalas men tyvärr blev det inte heller av på grund av 

pandemin. 

Istället arrangerade vi ett mindre utomhus-häng den 15:e maj som gick att genomför med de rådande 

restriktionerna. 

 

 



Läsperiod 1 2020 

Efter sommaren återvände vi till campus med ny energi för att träffa Nollan och att få arrangera för 

dem! Nu möttes vi av tydliga regelverk av hur vi kunde arrangera under mottagningen, både från kåren 

och sektionen. Innan mottagningen drog igång filmade vi en introvideo som vi visade upp för Nollan 

under de första dagarna av mottagningen.   

Vi rivstartade mottagningen med att arrangera Godmorgon-Gasquen den 21:e augusti vilket blev 

Nollans första Gasque-sittning. Under mottagningen blev Nollan uppdelad i två biljetgrupper för att 

minska spridningen av Covid-19. För att ge möjligheten till så många som möjligt att kunna få gå på 

en Gasque-sittning så arrangerade vi en dubbelsittning, det vill säga först en sittning för biljetgrupp 1 

och sedan en sittning för biljetgrupp 2. Eftersläpet med pub i Gasquen arrangerades sedan för 

biljetgrupp 1. 

Under slutet av mottagningen körde vi även ett nytt arrangemang, där vi körde en mindre sittning i 

Hubben den 12:e september. Temat var Japansk Game Show. Även här körde vi på dubbla sittningar 

och efter sittningen arrangerade vi ett eftersläp för biljetgrupp 2 den här gången. 

Under mottagningen har vi även hjälp till med följande: 

• En station på IT-rundvandringen 

• En station på spökfortet 

• En watchalong för Rocken i Hubben 

• Puffat NollKIT’s Oscars-sittning.  

Vi hade gärna puffat FestU under mottagningen med det blev tyvärr inga FestU kalas på grund av 

pandemin.  

Efter mottagningen arrangerade vi vår sista Gasque den 26:e september. Detta blev på temat tivoli. 

Efter vårt tighta samarbete under mottagningen anser vi att detta är en av de bästa sittningarna vi har 

arrangerat!  

Läsperiod 2 2020 

I läsperiod 2 2020 var det dags för aspningen till ovKIT att dra igång.  

Efter att läget med pandemin blev värre igen så behövdes aspningen planeras om för att bli helt på 

distans. Detta eftersom det inte längre var möjligt att arrangera fysiskt på campus längre. Aspningen 

blev därför väldigt annorlunda vårt år eftersom den inte kunde genomföras på ett traditionellt sätt. 

Under aspningen höll vi följande arrangemang:  

• 11/11 SMS: En kickoff med information om sexIT och sexIT’s aspning. 

• 15/11 KomPostKväll: Ett tillfälle att prata med sittande sexIT och ställa frågor kring poster 

och sexIT’s verksamhet.  

• 18/11 Mexico Planering: Asparna fick planerna en Gasque. 

• 24/11 Case kväll: Ett tillfälle där asparna fick diskutera typiska situationer som kan uppstå 

kring sexIT’s verksamhet. 

• 27/11 Bibb & gibb: Ett avslutande arrangemang i discord där det fanns möjlighet att spela 

olika spel eller umgås med varandra. 

 

 

 



Övriga kommentarer 

På grund av Covid-19 har det blivit många förändringar och mycket har behövts planeras om under 

vårt sittande år. I stora drag har vi följt vår verksamhetsplan men det finns ett antal undantag och 

förändringar som uppstått i samband med pandemin. 

Olyckligtvis fick vi aldrig möjligheten att delta i CM i fest. Vi hade även planerat att hålla eftersläp i 

Gasquen under bondhelgen men även det föll bort. Vi hade planerat att puffa fler FestU-kalas men 

tyvärr så har det inte blivit några fler än det första vi puffade.  

När både CM i fest och bondhelgen blev inställda valde vi istället att arrangera ett mindre utomhus 

arrangemang i linje med de rådande restriktionerna. Under mottagningen körde vi på dubbla sittningar 

för att möjliggöra att så många som möjligt kunde gå. Vi valde även att köra temat ”Tivoli” istället för 

”Musikhjälpen” på vår sista Gasque då vi har tappat en större del av vår inkomst på grund av att vi 

endast har kört pub i Gaqsuen istället för nattklubb, under tiden med restriktioner kring pandemin. Vi 

kunde dessvärre inte hålla Mexico som asp-Gasque då alla fysiska arrangemang på campus har ställts 

in.  

Avslutningsvis vill vi säga att vi är stolta av vad vi har kunnat arrangera trotts pandemins 

begränsningar och vi tackar för ett otroligt roligt år fullt av utmaningar! 

 

 


